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	 ข่าวฉบับนี้ เ ป็นฉบับแรกของคณะ
กรรมการดำาเนินการชุดที่ 42 ภายหลังการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีท่ีผ่านไปเมื่อวัน
ที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2559	 ซึ่งผ่านไปด้วย
ความเรียบร้อยและราบรื่นด้วยดีเหมาะสมกับ
เป็นการประชุมแบบสหกรณ์ฯ
	 คือ	 เป็นการประชุมรวมของ	 “ผู้ร่วม

อุดมการณ์”	 หรือประชุมแบบ	 “กัลยาณมิตร”	 ที่มีความปรารถนาดีต่อ
กันเพราะเรามาร่วมกันคิด	ร่วมกันทำาเป็นสหกรณ์ก็เพื่อพวกเราทุกๆ	คน
	 สำาหรับผมที่ได้รับเลือกเป็นประธานอีกสมัยหนึ่ง	 อยู่ใน
ตำาแหน่ง	2	ปี	(พ.ศ.	2559-2560)	ผมได้เขียนนโยบายไว้ในใบสมัครรับ
เลือกตั้งว่า
 “แม้ 40 ปี เราทำามาดีแล้ว...แต่เรายังมีงานที่ต้องช่วยกันทำาอีก
มาก เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป เพื่ออนาคตอันยาวไกลของ
เราและคนรุ่นต่อๆไป” (มีความหมายในทำานองนั้น)
	 สิ่งแรกที่ผมอยากเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านควรทำาในขณะนี้ก็คือ	
การนำาชีวิตและจิตวิญญาณของ	“สหกรณ์”	เข้ามาอยู่ในใจเราให้ได้
 “ชีวิตและจิตวิญญาณสหกรณ์” คือ การยึดมั่นตามพระราช
ดำารัส วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2526 เป็นปรัชญาชีวิต (ซึ่งสามารถ
หาอ่านได้ในหนังสือรายงานกิจการประจำาปีทุกปี) การรู้รักสามัคคี มี
ความปรารถนาดีต่อกัน จะเป็นพลังยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเราให้เข้มแข็ง
และยั่งยืนตลอดไป

	 	 	 	 ประมาณ	ชอนตะวัน
	 	 	 	 ประธานกรรมการ	ชุดที่	42

	 อาจารย์ประมาณ	 ชอนตะวัน	 ประธานกรรมการ	
สอ.มจธ.	 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 41	
และเจ้าหน้าที่	 เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 พร้อมมอบกระเช้าและของขวัญ
สวัสดีปีใหม่	2559

 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 19 ตุลาคม 2558 เวลา 
09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จำากัด รวม 15 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท 
ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำานวน 400,000 บาท (ส่ีแสน
บาทถ้วน) เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เน่ืองใน
โอกาสท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปิดดำาเนินกิจการมา
ครบ 40 ปี วันท่ี 22 เมษายน 2558 

ฉบับที่ 5  คณะกรรมการชุดที่ 41 ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559

ประธานกรรมการ สอ.มจธ. ชุดที่ 42 คุยกับสมาชิก

เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
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ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. จำากัด ประจำาเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

  รายการ  ณ 31 ม.ค. 2559   ณ 29 ก.พ. 2559 ณ 28 ก.พ. 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน %

จำานวนสมาชิก (ราย)	 1,967	 1,976”	 1,876	 100	 5.33

	 -	 สมาชิกสามัญ	 1,412	 1,421	 1,355	 66	 4.87

	 -	 สมาชิกสมทบ	 555	 555	 521	 34	 6.53

1.  สินทรัพย์รวม	 5,230,033,081.73	 5,257,579,592.32	 5,288,042,710.88	 (30,463,118.56)	 (0.58)

	 1.1	เงินให้กู้แก่สมาชิก	 701,541,067.86	 703,358,850.63	 657,583,761.24	 45,775,089.39	 6.96

	 1.2	เงินลงทุน	 	 	 	 	 	

	 	 1.2.1	 เงินสด	/	เงินฝาก	 52,786,189.56	 50,362,767.91	 49,908,056.24	 454,711.67	 0.91		

	 	 1.2.2	 เงินฝากสหกรณ์อื่น	 3,247,621,460.85	 3,328,269,463.88	 3,330,416,074.49	 (2,146,610.61)	 (0.06)

	 	 1.2.3	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน,พันธบัตรและหุ้นกู้	 1,116,000,000.00	 1,066,000,000.00	 1,176,000,000.00	 (110,000,000.00)	 (9.35)

	 1.3	สินทรัพย์อื่น	 112,084,363.46	 109,588,509.90	 74,134,818.91	 35,453,690.99	 47.82

2. หนี้สินรวม	 	 3,609,883,821.58	 3,714,323,920.61	 3,986,945,516.52	 (272,621,595.91)	 (6.84)

	 2.1	เงินกู้ยืม	 901,500,000.00	 901,500,000.00	 1,076,500,000.00	 (175,000,000.00)	 (16.26)

	 2.2	เงินรับฝากจากสมาชิก	 2,704,699,077.22	 2,809,009,729.12	 2,907,223,327.10	 (98,213,597.98)	 (3.38)

	 2.3	หนี้สินอื่น	 3,684,744.36	 3,814,191.49	 3,222,189.42	 592,002.07	 18.37

3. ทุนของสหกรณ์	 1,607,930,685.89	 1,522,760,001.32	 1,282,946,057.53	 239,813,943.79	 18.69

	 3.1	ทุนเรือนหุ้น	 1,274,273,260.00	 1,280,810,810.00	 1,135,323,160.00	 145,487,650.00	 12.81

	 3.2	ทุนสำารอง	 92,857,680.96	 112,993,925.68	 92,857,680.96	 20,136,244.72	 21.69

	 3.3	ทุนสะสม	 180,068,574.93	 68,224,095.64	 54,765,216.57	 13,458,879.07	 24.58

	 3.4	กำาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 60,731,170.00	 60,731,170.00	 -	 60,731,170.00

4. รายได้	 	 22,196,286.34	 41,593,814.00	 42,679,533.88	 (1,085,719.87)	 (2.54)

	 4.1	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก	 3,399,971.08	 6,643,258.45	 6,226,295.16	 416,963.29	 6.70

	 4.2	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์	 -				 	-				 	-				 	-

	 4.3	ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน	 18,784,017.49	 34,926,200.01	 36,381,949.66	 (1,455,749.65)	 (4.00)

	 4.4	รายได้อื่น	 12,297.77	 24,355.54	 71,289.06	 (46,933.52)	 (65.84)

5. ค่าใช้จ่าย	 	 9,977,702.68	 21,098,143.62	 24,528,397.05	 (3,430,253.43)	 (13.98)

	 5.1	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก	 7,586,719.99	 14,564,362.69	 15,708,736.17	 (1,144,373.48)	 (7.28)

	 5.2	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	 2,167,308.81	 4,067,349.84	 5,139,556.43	 (1,072,206.59)	 (20.86)

	 5.3	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 223,673.88	 2,466,431.09	 3,680,104.45	 (1,213,673.36)	 (32.98)

6.  กำาไรสุทธิ  12,218,583.66 20,495,670.38 18,151,136.83 2,344,533.55 12.92
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ฉบับที่ 1 คณะกรรมการชุดที่ 42

	 ในวันที่	14	พฤศจิกายน	2558	ประธาน	คณะกรรมการ	คณะที่ปรึกษา	และเจ้าหน้าที่	สอ.มจธ.	ได้เข้าร่วมสัมมนา	“สรุปงาน
ปี 2558 และ วางแผนงานปี 2559”	เพื่อรวบรวม	สรุปผลงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผนงานในปี	2559	ณ	โรงแรมมณเฑียร	ริ
เวอร์ไซด์	พระรามที่	3

	 อาจารย์ประมาณ	ชอนตะวัน	ประธานกรรมการ	
คุณถวิลวงษ์	 อิมะนันทน์	 กรรมการและเลขานุการ	
คุณจุมพล	ฟังนภาแก้ว	กรรมการ	 เป็นผู้แทนเข้าร่วม
งานแถลงข่าว	พิธีเปิด	 ปล่อยขบวนรถแท็กซี่	 สามล้อ	
สี่ล้อเล็ก	ภายใต้โครงการ	“5 ธันวา ทำาดีเพื่อพ่อ ปี 
2558”	 ในวันพฤหัสบดีที่	 5	 พฤศจิกายน	 2558	 ณ	
สำานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์	ถนน
พิชัย	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 และในวันที่	 4	
ธันวาคม	 2558	 คุณถนอมจิตร์	 วัฒนเรืองโกวิท	 ได้
ส่งมอบกล่องเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา	 ซึ่ง
เงินทุกบาท	 ทุกสตางค์	 จะไม่หักค่าใช้จ่าย	 เพื่อนำา
ขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา	 ร่วม
กับเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่	 สามล้อ	สี่ล้อเล็ก	 รวมถึง
สหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร	 จัดทำาขึ้น
ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง “สรุปงานปี 2558 และวางแผนงานปี 2559”

	 วันอังคารที่	 6	 ตุลาคม	 2558	
อาจารย์ประมาณ	ชอนตะวัน	ประธาน
กรรมการ	 พร้อมด้วยคุณถนอมจิตร์	
วัฒนเรืองโกวิท	 รองประธานกรรมการ
ในนาม	 ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์	
มจธ.	 จำากัด	 เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้
แสดงความยินดีในพิธีเปิดสำานักงาน
ใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	จำากัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ สอ.มจพ.
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สอ.มจธ. ได้จัดโครงการสัมมนาสมาชิก ประจำาปี 2558

	 ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 จำากัด	 กำาหนดจัดสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ประจำาปี	 2558	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิธีการดำาเนินงานและหลักการของสหกรณ์ให้กับ
สมาชิก	 และเพื่อเสริมสร้างความรัก	 ความสามัคคี	 ความเอื้ออาทรในกลุ่มสมาชิก	 ในวันเสาร์ที่	 21	 พฤศจิกายน	 –	 วันอาทิตย์ที่	 22	
พฤศจิกายน	2558	ณ	โรงแรมรอยัล	พลา	คลิฟบีช	รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดระยอง	รับสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาจำานวน	350	คน

	 ในวันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2558	 คุณถนอมจิตร์	 วัฒน
เรืองโกวิท	 รองประธานคนที่	 2	 พร้อมด้วย	 ผศ.บุรินทร์	 ลิ้ม
ชาวฟ้า	กรรมการและผู้จัดการ	สอ.มจธ.	จำากัด	เข้าร่วมการฝึก
อบรมการประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำากับดูแลความมั่นคง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนำามาพัฒนาและประยุกต์กับการ
บริการ	สอ.มจธ.

เข้าร่วมการฝึกอบรมการประเมินสหกรณ์
โดยใช้เกณฑ์กำากับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ดร.มนตรี	 ช่วยชู	 ตัวแทนผู้สอบบัญชี	 และ	 คุณนิทัต	
สุขสุสร	 ตัวแทนสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์	 กรุงเทพมหานคร	
พื้นที่	1	และผู้ตรวจการสหกรณ์	เข้าร่วมประชุมรับรองงบการ
เงิน	ประจำาปี	2558	ในวันที่	1	มกราคม	2559	และ	สอ.มจธ.	
ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และของขวัญ

ตัวแทนผู้ตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงิน 
ประจำาปี 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.

4



ฉบับที่ 1 คณะกรรมการชุดที่ 42

สอ.มจธ. ร่วมอวยพรปีใหม่ กับหน่วยงานต่างๆ

สอ.มจธ. กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1สอ.มจธ. กับ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจ

สอ.มจธ. กับ ตัวแทนจากโรงแรม รอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา

สอ.มจธ. กับ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด มหาชน (สำานักงานใหญ่) สอ.มจธ. กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

สอ.มจธ. กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สอ.มจธ. กับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม JGSEEสอ.มจธ. กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ

สอ.มจธ. กับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสอ.มจธ. กับ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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	 ในวันที่	 16	พฤศจิกายน	
2558	 ท่านประธาน	 อาจารย์
ประมาณ	 ชอนตะวัน	 คุณ
ถนอมจิตร์	วัฒนเรืองโกวิท	รอง
ประธาน	และคุณถวิลวงษ์	อิมะ
นันทน์	คณะกรรมการ	สอ.มจธ.	
ได้เดินทางไปเเสดงความยินดี	
เนื่ อ งในโอกาส รับตำ าแหน่ ง
ของคณะกรรมการชุดใหม่ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่ง
ชาติ

ร่วมเเสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติเนื่องในโอกาสรับตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดใหม่

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจำ ากัด
KMUTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED NEWS

งานสังสรรค์ปีใหม่กรรมการและเจ้าหน้าที่

	 ในวันที่	28	ธันวาคม	2558	สหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดงานสังสรรค์	เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่	2559	แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่	
สอ.มจธ.	ในงานนี้ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันและจับฉลากของขวัญปีใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำาปี 2558

	 ในวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2559	สหกรณ์ออมทรัพย์	 มจธ.	 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก	ที่มีผลการเรียนดีและมีความ
ประพฤติเรียบร้อย	เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ	แก่บุตรสมาชิกในการศึกษา
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ฉบับที่ 1 คณะกรรมการชุดที่ 42

จำานวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด  จำานวน 1,411 คน บัตรเสีย 17 ใบ

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการ ปี 2558

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,411 คน  ผู้มาใช้สิทธิ์ 1,017 คน บัตรเสีย 13 ใบ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลข 1
นางปริญดา เจิมจาตุผล

ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ประธานกรรมการ ปี 2558

จำ�นวนสม�ชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จำ�นวน 1,411 คน บัตรเสีย 16 ใบ
ผู้ได้รับเลือกเป็น ประธ�นกรรมก�ร
น�ยประม�ณ ชอนตะวัน

การเลือกตั้งประธาน คณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 42 

	 ในวันที่	10	กุมภาพันธ์	2559	วันเลือกตั้งล่วงหน้า	ตั้งแต่เวลา	08.00	–	14.00	น.	ณ	สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์	มจธ.	ชั้น	2	
ตึกอธิการบดี
	 ในวันที่	17	กุมภาพันธ์	2559	วันเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2559	ณ	ห้องประชุมจำารัส	ฉายะพงศ์	ชั้น	2	อาคาร
เรียนรวม	2	ตั้งแต่เวลา	13.30	–	17.00	น.	และเลือกตั้งบริเวณลานแดง	ตั้งแต่เวลา	08.00	–	14.00	น.

ลำ�ดับที่ 1
หมายเลข 14
น.ส.กนกรัตน์ น�คหฤทัย

ลำ�ดับที่ 2
หม�ยเลข 2
น.ส.ถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท

ลำ�ดับที่ 3
หม�ยเลข 3
นายจุมพล ฟังนภาแก้ว

ลำ�ดับที่ 4
หมายเลข 1
น�ยอภิชิต เทอดโยธิน

ลำ�ดับที่ 5
หมายเลข 9
น�ยนิธิ บุรณจันทร์

ลำ�ดับที่ 6
หมายเลข 8
น�งจักษ์พัฒน� อภัยจิตร

ลำ�ดับที่ 7
หม�ยเลข 12
น�ยสุเมธ อังคะศิริกุล
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บรรณาธิการ: ดร.กิจจ� เทพศิริิ   ที่ปรึกษา: อ�จ�รย์ประม�ณ ชอนตะวัน, คุณจุมพล ฟังนภ�แก้ว   พิสูจน์อักษร: ดร.กิจจ� เทพศิริ
กองบรรณาธิการ: ผศ.บุรินทร์ ลิ้มช�วฟ้�, ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิส�รกุล, คุณสิริพร จักรว�ลพิทักษ์, ผศ.สุเมธ อังคะสิริกุล, คุณถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท, คุณมะลิวรรณ ขุนแทน, คุณกนกรัตน์ น�คหฤทัย

สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี จำ�กัด   โทร. 0 2470 8297-8, 0 2470 8398-9, 0 2470 8370  โทรส�ร 0 2470 8298  www.coop.kmutt.ac.th

งานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559
	 ในวันที่	17	กุมภาพันธ์	2559	ประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2559	ณ	ห้องประชุมจำารัส	ฉายะพงศ์	ชั้น	2	อาคารเรียนรวม	2	
ตั้งแต่เวลา	13.30	–	17.00	น.


